
Впровадження новітніх техно-
логій уже не новина для медичних 
закладів Волині. У липні цього 
року в обласному онкодиспансе-
рі запрацював двадцятизрізовий 
комп’ютерний томограф, а нещо-
давно німецькі фахівці розпочали 
монтаж лінійного прискорювача 
для променевої терапії. 

cтор. 12

Україну і світ шокували кадри, 
коли озброєні працівники спецпі-
дрозділу «Беркут» по-звірячому 

били студентів на Майдані, демон-
странтів і журналістів біля Адмі-
ністрації Президента. На сьогодні 
однією з головних вимог Євромай-
дану стало покарати винних у цих 
звірствах. Чи мають право берку-
тівці бити людей, як вони повинні 
поводитись у критичних ситуаціях 
і чи передбачена для них відпо-
відальність за надмірне застосу-
вання сили? Ці та інші запитання 
«Відомості» поставили першому 
командиру спецпідрозділу «Бер-
кут» на Волині... 

cтор. 5

Онкодиспансер отримав сучасне медичне 
обладнання Понад 50 волинських жур-

налістів минулого тижня висло-
вили глибоке обурення діями 
спецпідрозділів міліції, котрі 
жорстоко побили кілька десят-
ків репортерів у Києві 1 грудня. 
Медійники зібралися біля об-
ласного управління МВС. Усі 
присутні підписали звернення 
до начальника Управління МВС 
України у Волинській області 
Олександра Терещука. 

cтор. 5

Польські журналісти 
вимагають скасування 
віз для українців

cтор. 2cтор. 7-9

Львівський Євромайдан 
потроху перебирається 
до Києва

cтор. 14Джордж Клуні підтримав Євромайдан

Під час зустрічі Президен-
та Віктора Януковича з екс-
президентами України Леонідом 
Кравчуком, Леонідом Кучмою та 
Віктором Ющенком у вівторок 
учасників зустрічі було поінфор-
мовано про виїзд до Брюсселя 
української комісії, яка підготує 
Україну до підписання Угоди з 
ЄС у 2014 році. 

cтор. 3

Ти маєш знати більше!
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cтор. 3

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Перше, що бачать іноземці, 
які в’їжджають на територію 
України через митний пункт 
пропуску «Ягодин», — страш-
ну розбиту дорогу. Разом із тим 
ми кілька років поспіль чули 
про ремонт траси Київ — Ко-
вель — Ягодин. Як ремонтували, 
що дорога така розбита? За сло-
вами начальника Служби авто-
мобільних доріг у Волинській 
області Анатолія Посполітака, 
трасу Київ — Ковель — Ягодин 
здавали у декілька етапів. 

cтор. 4

Волинські журналісти 
пікетували обласне 
управління МВС 

Колишній командир волинського «Беркута» Антон ЦІСАРУК: 

Микола Романюк зазначив, 
що у місті заплановано багато 
цікавих заходів і подій до но-
ворічних свят. Міський голова 
повідомив, що є домовленості 
з координаторами луцького Єв-
ромайдану, що вони приберуть 
від ялинок намети і міська влада 
буде прикрашати їх святковою 
ілюмінацією.

cтор. 11

КАЧИНСЬКИЙ: 
Силовий розгін 
Євромайдану потягне за 
собою санкції з боку Заходу

cтор. 2

У Росії злякалися, 
що можуть отримати 
власний «Євромайдан» 

cтор. 3

Брюссель погрожує Росії 
заблокувати газопровід 
в обхід України 

cтор. 3

Семирічного хлопчика, 
якого викрав зловмисник, 
повернули батькам 

cтор. 11

Через «Ягодин» незаконно 
хотіли ввезти нафтове 
обладнання 

cтор. 4

Родині з двома дітьми 
повернули житло, яке 
продали на аукціоні 

cтор. 4

У Старих Березовичах 
фермерують Боярські 

В Луцьку таки буде 
новорічна ялинка 

Віктор Янукович 
обговорив політичну 
ситуацію в країні з 
екс-президентами 

Не кожен фермер у Володи-
мир-Волинському районі може 
похвалитися такими дорідни-
ми врожаями, які збирає Ві-
ктор Боярський із Березовичів. 
І, мабуть, не у кожного є власна 
міні-ферма, майстерня, склади, 
два корівники, де худоби налічу-
ється три десятки голів, а ще — 
35 свиней і півтори сотні різної 
птиці.

cтор. 6

Ягодинська траса 
у ямах, бо при її 
будівництві 
не дотримувалися 
технології 

За одну ніч силовики зачистили 
центр Києва від барикад

cтор. 2-3

На Майдані беркутівці діяли 
непрофесійно та цинічно 


